Zápisnica
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
29. októbra 2015 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Považany
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Kontrola uznesení
2. Interpelácie poslancov OZ
3. Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce Považany -„Sociálnospoločenského zariadenia Šport-club Považany“ - výsledky
4. A/ Správa nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky k
31.12.2014
B/ Správa nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky
K 31.12.2014
C/ Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v
zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5 pre OZ Obce Považany
5. Zmluva o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu uzatvorená medzi obcou
Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany
6. Schválenie inventarizačných komisií Obce Považany pre inventarizáciu majetku k 31.12.
2015
7. Rôzne
8. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Starostka informovala o rozšírení programu zasadnutia o body:
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok
2014/2015 a bod
8. Zmluva o dielo č. 2633/2015- odber, odvoz a zneškodňovanie použitého zdravotníckeho
materiálu v ZOS Považany
Pôvodne označené body 7. a 8. sa menia na body 9. a 10.
Predložený program poslanci OZ po diskusii schválili 8 hlasmi za.
Ospravedlnený: Ing. Rastislav Trebatický
Uznesenie OZ č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: Ing. Rastislav Mišura
Ing. Andrej Jambor
Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková
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K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 12.10.2015 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
p. I. Pekarovič sa spýtal na inštaláciu klimatizácie na OcÚ, zástupca starostky Ing. Mišura
odpovedal, že problematika klimatizácia je tohto času v riešení a bude sa riešiť VO.
p. Pekarovič – upozornil na konáre pri hlavnej ceste pred domom Daniela Pálika č. 161, ktoré
sa majú voziť za vodojem v areáli PD „Považie“ Považany.
p. Cibulka pripomenul, že parkovacia plocha pred predajňou COOP Jednota je neupravená,
obec opätovne upozorní vlastníka - COOP Jednota SD Trenčín na upravenie plochy.
K bodu 3/ Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku Obce Považany
– „Sociálno-spoločenského zariadenia Šport-club Považany“ - výsledky
Starostka informovala, že dňa 29.10.2015 o 17,00 hod. zasadala komisia finančná, výstavby
a dopravy. Na Obecný úrad boli doručené 2 ponuky na verejnú súťaž, jedna bola doručená po
lehote, Poslanci OZ sa oboznámili s oboma predloženými návrhmi. Keďže ponuka p. Luščíka
bola doručená po lehote, t.j. 29.10.2015 o 12,30 hod. v zmysle článku IV. bodu 9. schválených
podmienok OVS cit. “Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej
v podmienkach súťaže.“, bola zo OVS vylúčená. Podmienky na prenájom splnil Bc. Ľuboš
Stopka, 916 26 Považany č. 126. Komisia finančná, výstavby a dopravy taktiež odporúčala
uzatvorenie zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste, t.j. Bc. Ľuboš Stopka, 916 26 Považany č. 126. Termín na podpis zmluvy je
posledný novembrový týždeň. OZ schvaľuje 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
A. b e r i e n a v e d o m i e
a) že, boli doručené
2 ponuky/návrhy na uzavretie nájomnej zmluvy na
prenájom majetku obce
b) že nasledovné predložené ponuky/návrhy spĺňajú podmienky obchodnej
verejnej súťaže (podľa prijatia):
Bc. Ľuboš Stopka, 916 26 Považany č. 126
c) že nasledovné predložené ponuky/návrhy nespĺňajú podmienky obchodnej
verejnej súťaže(podľa prijatia): B. v y l u č u j e
a) ponuka/návrh od. p. Luščíka (Ján Luščík, Považany č. 125) z verejnej
obchodnej súťaže na prenájom majetku obce Považany z dôvodu:
oneskoreného podania ponuky/ návrhu, keďže v zmysle článku IV. bodu 9.
schválených podmienok OVS do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa
predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
C. s c h v a ľ u j e
a) nasledovné poradie ponúk/návrhov vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom
majetku obce Považany (v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže
zo dňa 12.10.2015):
č. 1./ Bc. Ľuboš Stopka, 91626 Považany č. 126
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b) prenájom majetku obce Považany podľa návrhu nájomnej zmluvy za cenu
16,01 eur, na dobu neurčitú od 01.12.2015 na základe výsledkov obchodnej
verejnej súťaže v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa
12.10.2015 pre Bc. Ľuboš Stopka, 916 26 Považany č. 126
D. p o v e r u j e obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické
a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia t.j. aj
zverejnenie zmluvy
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ A/ Správa nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014
B/ Správa nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky
k 31.12.2014
C/
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 pre
OZ Obce Považany
Starostka prečítala prítomným poslancom OZ uvedené správy nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky, účtovnej závierky a dodatok správy audítora o overení
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zák. č. 540/2007 Z. z. § 23
odsek 5 k 31.12.2014. Poslanci OZ berú na vedomie uvedené správy pod bodmi A,B,C.
Uznesenie OZ č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
A/ Správu nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2014
B/ Správu nezávislého audítora pre OZ Obce Považany o overení účtovnej závierky
k 31.12.2014
C/
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 pre OZ
Obce Považany
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 5/ Zmluva o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu uzatvorená medzi
Obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany
Starostka predložila na schválenie poslancom OZ zmluvu o zabezpečení zimnej údržby na
odhŕňanie snehu medzi Obcou Považany a Podielnickým družstvom „Považie“ Považany. OZ
schvaľujú uzatvorenie zmluvy na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
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uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu medzi Obcou Považany
so sídlom Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany a Podielnickým družstvom „Považie“
Považany.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
k bodu 6/ Schválenie inventarizačných komisií Obce Považany pre inventarizáciu
majetku k 31.12.2015
Starostka predložila návrh na zloženie inventarizačných komisií Obce Považany pre
inventarizáciu majetku k 31.12.2015. Zoznam členov komisií tvorí prílohu zápisnice OZ.
OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií podľa predloženého návrhu 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
zloženie inventarizačných komisií pre inventarizáciu majetku Obce Považany k 31.12.2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 7/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Považany č. 215 za školský rok 2014/2015
Starostka predložila Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Považany č. 215 za školský rok 2014/2015, ktorú vypracovala riaditeľka MŠ.
Poslanci OZ berú na vedomie uvedenú správu.
Uznesenie OZ č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Považany č. 215 za školský rok 2014/2015
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 8/ Zmluva o dielo č. 2633/2015- odber, odvoz a zneškodňovanie použitého
zdravotníckeho materiálu v ZOS Považany
Starostka informovala o uzatvorení zmluvy na odber použitého zdravotníckeho materiálu zo
ZOS Považany s firmou EKO LOG, s.r.o , Brnianska 2, 911 05 Trenčín za sumu 1,70 eur bez
DPH za kg odobratého odpadu. OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o dielo č. 2633/2015- odber, odvoz a zneškodňovanie použitého
zdravotníckeho materiálu v ZOS Považany medzi obcou Považany so sídlom Obecný úrad č.
187, 916 26 Považany a firmou EKO LOG, s.r.o. Brnianska 2, 911 05 Trenčín
Mgr. Eva Ninisová
starostka
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K bodu 9/ Rôzne
1. Starostka predložila Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 90 o kontrole
výdavkov a finančných operácií v miestnej knižnici a fittness centre za rok 2014. Poslanci OZ
berú na vedomie uvedenú správu.
Uznesenie OZ č. 83/15/A
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
berie na vedomie
Správu o následnej finančnej kontrole č. 90 v miestnej knižnici a fittnesscentre za rok 2014
Mgr. Eva Ninisová
starostka
2. Starostka predložila žiadosť p. Slavomíra Bučeka, Považany o jednorazovú sociálnu
výpomoc z dôvodu zdravotného stavu. Poslanci OZ po diskusii schvaľujú jednorazový
príspevok pre menovaného vo výške 30,-- eur 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 84/15/
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
jednorazovú sociálnu výpomoc pre p. Slavomíra Bučeka, Považany vo výške 30,-- eur.
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 10 Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala: Ľubica Miháliková
Overovatelia : Ing. Ladislav Mišura
Ing. Andrej Jambor

............................
...........................

Mgr. Eva Ninisová
starostka
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